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Beste allemaal, 

 

Bij deze nog wat extra informatie omtrent het al dan niet registreren wanneer je op de club komt.  

Registratie is verplicht als het volgende van toepassing is: 
- Je wilt gebruik maken van het terras; 
- Je bent 13 jaar of ouder. 

De club wil dat er een goede tracering is bij eventuele besmettingen. Laten we hier met zijn allen 
voor zorgen! 

 

1. Wanneer hoef je je niet te registreren 

Als speler of vaste trainer/coach/team manager voor reeds ingeplande wedstrijden en trainingen. 

Spelers en Ondersteuners van bezoekende teams. Zij zijn via het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 
te traceren indien nodig. 

Als je scheidsrechter bent voor een inplande wedstijd. 

Als toezichthouder en je bent op de afgesproken periode aanwezig. 

  

2. Wanneer dien je je wel te registreren 

Als je als spelend lid of begeleider (trainer/coach/team manager) op andere momenten gebruik wilt 
maken van het clubhuis/terras. Bijvoorbeeld wanneer je naar een wedstrijd komt kijken op andere 
dagen dan je eigen speeldag en je gaat op het terras zitten. Als het op je eigen speeldag is, dan ben je 
al geregistreerd via de wedstrijdplanning / Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). Maar kom je terug 
van een UITwedstrijd, dan dien je je te registreren. 
Mocht je je lidnummer en/of wachtwoord niet meer weten, registreer je dan als gast (en vraag je 
lidnummer/wachtwoord opnieuw op via communicatie@htcson.nl). 

Als je als scheidsrechter iemand vervangt, dien je je te registeren omdat je anders niet te traceren 
bent via het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). 

Alle overige bezoekers, dus toeschouwers van thuis- als uitpubliek moet altijd registreren wanneer 
zij gebruik maken van het clubhuis/terras. 
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We moeten dit met z’n allen doen. De organisatie achter de club doet veel moeite om het zo 
makkelijk mogelijk te maken om te registreren. Neem de moeite om dit te doen. Het kost maar een 
paar minuten en met de QR-code welke bij het clubhuis ligt, en welke je kunt scannen met je 
telefoon, is het supermakkelijk.  

Directe link naar de registratie: www.htcson.nl/registratie.  

QR Code: 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het HTC hockey Corona team 
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